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Vec:
Ochrana automobilov – z a s l a n i e
Týmto Vás žiadam o zverejnenie a o oboznámenie čo najširšieho okruhu ľudí
s priloženou informáciou. Uvedenú informáciu Vás žiadam taktiež umiestniť vo výveskách.
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OCHRANA AUTOMOBILOV
pred krádežami a pred vykrádaním
Preventívne opatrenia
-

parkovanie v garáži, na stráženom parkovisku, blízko domu a na osvetlenom mieste
tak, aby ste mali na vozidlo výhľad,
zamykanie vozidla, zatváranie okien, dverí, batožinového priestoru, odmontovanie
antény,
nenechajte kľúče od vozidla či iné dôležité doklady od vozidla bez dozoru,
pri inštalácii autorádia dajte prednosť prenosným, alebo využitie možnosť kódovaných
či inak zabezpečených výrobkov,
starostlivo sa starajte o kľúče od vozidla (zvlášť dávajte pozor na manipuláciu
s kľúčmi v servisoch a umyvárňach)
nenechávajte vo vozidle cenné veci
pri kúpe ojazdeného vozidla venujte pozornosť výrobným číslam vozidla, spísaniu
kúpnej zmluvy apod.,
nikdy neopúšťajte svoje vozidlo naštartované, prípadne s kľúčmi v zapaľovaní
zamykajte a zabezpečujte vozidlo aj v takom prípade, keď si chcete odskočiť len na
krátko. Nezabudnite, že ku krádežiam vozidiel dochádza aj na čerpacích staniciach, pri
občerstvovacích zariadeniach a parkoviskách ubytovacích zariadení.

Vyšší stupeň ochrany
-

uzamykacie mechanizmy na riadiacu páku,
uzamykacie mechanizmy blokujúce riadiacu páku a ručnú brzdu,
pieskovanie skiel,
nalepenie bezpečnostných fólií na okno vozidla,
označenie jednotlivých dielov vozidla špeciálnymi prostriedkami, ktoré sú viditeľné
iba pri dopade UV svetla,
čidla reagujúce na zásah do priestoru alebo zmeny polohy Vášho vozidla,
miniatúrne ústredne,
sirény,
vysielače alarmu na určitú vzdialenosť (paging),
imobilizéry

V prípade núdze sme pre Vás na bezplatnom čísle 158 a 112

